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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/1362 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 18ης Μαΐου 2017
που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου
νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (ΕΚΤ/2017/12)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 127 παράγραφος 2 πρώτη
περίπτωση,
Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και
ιδίως το άρθρο 3.1 πρώτη περίπτωση, τα άρθρα 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 και το άρθρο 20 πρώτο εδάφιο,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η επίτευξη ενιαίας νομισματικής πολιτικής συνεπάγεται την ανάγκη καθορισμού εργαλείων, μέσων και διαδικασιών για
την ομοιόμορφη εφαρμογή της σε όλα τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ από το Ευρωσύστημα.

(2)

Στις 22 Μαρτίου 2017 το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να εξειδικεύσει περαιτέρω τους κανόνες που εφαρμόζονται
σε «οντότητες εκκαθάρισης» στο πλαίσιο της διενέργειας πράξεων νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος,
προκειμένου να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη μεταχείρισή τους όσον αφορά την πρόσβαση στις πράξεις αυτές.
Ειδικότερα, το διοικητικό συμβούλιο έκρινε σκόπιμο να μην επιτραπεί η πρόσβαση των ως άνω οντοτήτων εκκαθάρισης,
όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα κατευθυντήρια γραμμή, σε πράξεις νομισματικής πολιτικής, λόγω του ότι ο βασικός
σκοπός τους δεν συνάδει με τη συνήθη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία συμμετέχουν τακτικά σε
πράξεις νομισματικής πολιτικής.

(3)

Για λόγους διαφάνειας και σαφήνειας δικαίου, η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 2017 θα
πρέπει να περιληφθεί χωρίς καθυστέρηση σε δεσμευτική νομική πράξη που θα συμπληρώνει την κατευθυντήρια γραμμή
(ΕΕ) 2015/510 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/60) (1).

(4)

Για τους λόγους αυτούς, η κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 (ΕΚΤ/2014/60) θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις
Η κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 (ΕΚΤ/2014/60) τροποποιείται ως εξής:
1) Στο άρθρο 2 παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 99α):
«99α) “οντότητα εκκαθάρισης” (wind-down entity): ιδιωτική οντότητα ή οντότητα που ανήκει στο δημόσιο: α) η οποία
έχει ως βασικό σκοπό τη σταδιακή εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων και την παύση των εργασιών της· ή β) η
οποία αποτελεί οντότητα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ή εκποίησης και έχει συσταθεί με σκοπό τη στήριξη
αναδιάρθρωσης και/ή εξυγίανσης του χρηματοπιστωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών διαχείρισης
περιουσιακών στοιχείων που προκύπτουν από τη λήψη μέτρων εξυγίανσης με τη μορφή του εργαλείου διαχωρισμού
(1) Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 19ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την εφαρμογή του
πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (ΕΚΤ/2014/60) (ΕΕ L 91 της 2.4.2015, σ. 3).
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περιουσιακών στοιχείων βάσει του άρθρου 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (*) ή του άρθρου 42 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (**), όπως αυτό ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία·
(*) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2014, περί
θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων
επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (ΕΕ L 225 της 30.7.2014, σ. 1).
(**) Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση
πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την
τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ,
2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014,
σ. 190).».
2) Στο άρθρο 55α, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«5.
Οι οντότητες εκκαθάρισης δεν είναι επιλέξιμες και, ως εκ τούτου, δεν έχουν πρόσβαση σε πράξεις νομισματικής
πολιτικής του Ευρωσυστήματος, εκτός αν έχουν καταστεί επιλέξιμες ως αντισυμβαλλόμενοι σε τέτοιες πράξεις έως τις
22 Μαρτίου 2017. Στην περίπτωση αυτή παραμένουν επιλέξιμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, με τον περιορισμό ότι η
πρόσβασή τους στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 31), δεν πρέπει
να υπερβαίνει το μέσο επίπεδο προσφυγής τους στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος κατά το δωδεκάμηνο που
προηγείται της 22ας Μαρτίου 2017, ανάλογα δε με την περίπτωση προβλέπεται η δυνατότητα υπολογισμού και εφαρμογής
του ανώτατου αυτού ορίου σε κοινή βάση για περισσότερες οντότητες εκκαθάρισης που ανήκουν στην ίδια ομάδα. Έκτοτε οι
εν λόγω οντότητες εκκαθάρισης παύουν να είναι επιλέξιμες και να έχουν πρόσβαση στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του
Ευρωσυστήματος.».
3) Στο άρθρο 158 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 3α:
«3α. Όσον αφορά τις οντότητες εκκαθάρισης που δεν θεωρούνται επιλέξιμες κατά το άρθρο 55α παράγραφος 5, το
Ευρωσύστημα μπορεί να αναστέλλει, να περιορίζει ή να αποκλείει την πρόσβαση σε πράξεις νομισματικής πολιτικής του
αντισυμβαλλομένων οι οποίοι διοχετεύουν ρευστότητά του στις εν λόγω οντότητες.».
Άρθρο 2
Έναρξη παραγωγής αποτελεσμάτων και εφαρμογή
1.
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να παράγει αποτελέσματα την ημέρα της κοινοποίησής της στις εθνικές
κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ.
2.
Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να
συμμορφωθούν με την παρούσα κατευθυντήρια γραμμή και τα εφαρμόζουν από τις 21 Ιουλίου 2017. Κοινοποιούν στην ΕΚΤ
το αργότερο στις 19 Ιουνίου 2017 τα κείμενα και τα μέσα που αφορούν τα εν λόγω μέτρα.
Άρθρο 3
Αποδέκτες
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται σε όλες τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.

Φρανκφούρτη, 18 Μαΐου 2017.
Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI

